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FÖRENINGSSTÄMMAN 8 MAJ

Den ordinarie årliga föreningsstämman kommer att hållas tisdagen den 8 maj klockan 19.00 i restaurang Sfären.
Då genomgås det gångna räkenskapsåret (kalenderåret 2000). Dessutom informeras om vad styrelsen gjort,
aktuella frågor och medlemmar har möjlighet att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Sista datum för inlämning av
motioner har passerat och inkomna motioner kommer att behandlas på föreningsstämman.

LBrf BRUNNSVIKEN FYLLER 10 ÅR!

Det måste firas med ett hejdundrande kalas! Och vad kan väl vara trevligare än att göra det än tillsammans med
nya och gamla grannar, till ackompanjemanget av god mat och dryck samt till toner av skön musik! Vi hoppas att
vårsolen skiner på oss lördagen den 21 april då vi möts i restaurang Sfären för en trevlig och minnesvärd fest för
såväl de yngsta som oss äldre. Separat inbjudan med ett mer detaljerat program har redan gått ut. Glöm inte att
svara festkommittén om Du/Ni kommer eller ej!

FÖRYNGRINGSBESKÄRNING AV TRÄD MOT PUMPHUSVÄGEN

Riksbyggen Trädgård kommer inom kort att utföra föryngringsbeskärning av samtliga träd mot Pumphusvägen.

FORTSATT MÖJLIGHET ATT TECKNA SIG FÖR BREDBAND

Föreningen har tecknat bredbandsavtal (tjänsten "Instant Internet Now", iiN) med BoNet. Det finns fortsatt
möjlighet för alla hushåll i föreningen att teckna egna direkta bredbandsavtal. Ytterligare information samt en
detaljerad beskrivning om hur Du går tillväga för att ansluta Dig finner Ni här.

TA CHANSEN - BLI STYRELSEMEDLEM ELLER SUPPLEANT

Valberedningen emotser tacksamt Ditt intresse för att arbeta i styrelsen. Om Du har förslag till personer som Du
tycker är lämpliga mottas även detta tacksamt - kontakta Thomas Ferm BA 77 tel. 85 53 11, Karin Thorsell BA
143 tel. 624 6162 eller Krister Persson BA 49 tel. 655 45 82. Om Du har några frågor kring styrelsearbete kan Du
naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.

Styrelsearbete kan vara mycket givande och stimulerande att arbeta med, och är oftast inte speciellt betungande.
Normalt sett hålls ca 3-4 styrelsemöten per halvår. Dessutom tillkommer en del arbeten mellan mötena.
Ekonomifrågor och byggfrågor har hög prioritet liksom IT-, trädgårds- och miljöfrågor som fått allt större
uppmärksamhet. Riksbyggen anordnar ett flertal kvällskurser såsom Introduktion nyvald, Revision, Styrelsekurs,
Brf ekonomi, Bostadsrättsjuridik, Upphandling/Avtal m fl, vilka varmt rekommenderas för
styrelsemedlemmar/suppleanter.

VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?

För planeringens skull vill vi påminna Dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att Du gör det i god tid.
Kontakta vicevärden Rolf Stanley tel. 85 41 65. Kostnad 200 kr per dygn inklusive parkeringsplats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


